Zápisnica
zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 25. februára 2021 od 14.00 hod.,
ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 50
Prítomní:
Neprítomní:

Program

42 členov VR PraF UK
8 členov VR PraF UK

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré

vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave od 23.11.2020 do 25.11.2020 vo veci
schválenia zaradenia nových výberových predmetov do študijných programov právo.
3. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré

vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave od 10.12.2020 do 15.12.2020 vo veci
schválenia:
- návrhu predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy
inauguračnej prednášky, v konaní na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie)
doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a sociálnych vied, v odbore teória a dejiny štátu a
práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.2.),
- návrhu na zmenu študijného programu u doktoranda Mgr. Romana Bistáka,
- návrhu na zmenu školiteľa a zmenu témy dizertačnej práce u doktoranda Mgr. Romana
Bistáka.
4. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré
vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave od 21.01.2021 do 24.01.2021 vo veci
schválenia:
- návrhu na zmenu predsedu inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesorku
(inauguračné konanie) doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú, PhD., z Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a sociálnych vied, v
odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.2.).
5. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Mgr. Martina
Gajdošová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
právnych dejín a filozofie práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
– inauguračná
prednáška.
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6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Dr. iur. Mgr. Martin Husovec – London
School of Economics and Political Science, Department of Law, v odbore medzinárodné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
– schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Hana Kováčiková, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,
v odbore
medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.8.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej
komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
8. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mária Nováková, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy
habilitačnej práce.
9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Lenka Freel, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy
habilitačnej práce.
10. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,
d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
11. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Mgr. Martina
Gajdošová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
právnych dejín a filozofie práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie návrhu na
vymenovanie za profesorku.
12. Informácia dekana.
13. Rôzne.
14. Záver.
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BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej
„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a
privítal všetkých jej prítomných členov.
Na začiatku zasadnutia predseda VR PraF UK informoval prítomných o úmrtí dlhoročného
člena VR PraF UK v Bratislave, prof. JUDr. Jozefa Klimku, DrSc. Uviedol, že by bolo nevhodné
uctiť si jeho pamiatku minútou ticha na zasadnutí konanom ON-LINE, preto sa uctí jeho pamiatka
na najbližšom zasadnutí VR PraF UK, ktoré sa bude konať prezenčnou formou. Česť jeho
pamiatke!
Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR
PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Mgr.
Martiny Gajdošovej, PhD.
Predseda VR PraF UK skontroloval účasť (prítomnosť) členov inauguračnej komisie a
oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD. a účasť (prítomnosť)
členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie
Microsoft Teams.
Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. konštatoval, že na
zasadnutí VR PraF UK:
- boli prítomní: predseda inauguračnej komisie, dvaja členovia inauguračnej komisie
(JUDr. Eduard Barány, DrSc. bol prítomný až tesne pred začiatkom rokovania o bode 5)
a traja oponenti; neprítomný člen komisie, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
- bolo prítomných na začiatku rokovania viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 50
členov bolo prítomných 40 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.
Počas inauguračnej prednášky doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD. sa pripojili na
zasadnutie ďalšie dve členky VR PraF UK, Mgr. Petra Uličná, PhD. a doc. JUDr. Katarína
Šmigová, PhD., LL.M. (spolu počet prítomných 42).
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri jednotlivých hlasovaniach nižší, než počet
prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK
nerealizovali všetky tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná možnosť.
Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času na
hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. Vzhľadom
k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných členov VR PraF
UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, výsledok
jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný.
Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine.
Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
-

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
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-

JUDr. Ján Šikuta
JUDr. Daniela Švecová

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným
programom zasadnutia a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie
či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK prodekana PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a doc. et doc.
PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. (všetky hlasovania na zasadnutí VR PraF UK boli tajné).
Následne dal predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých
skrutátoroch hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
37 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: 3 prítomní členovia VR PraF UK.
Uznesenie č. 1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program
svojho zasadnutia konaného dňa 25.02.2021 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams.
Hlasovanie č. 2:
Za:
30 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 2 hlasov
Návrh bol prijatý.
Nehlasovalo: 8 prítomných členov VR PraF UK.
Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za
skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 25.02.2021 ON-LINE
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.
a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa
25.02.2021 sú realizované ako tajné.
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Bod 2) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré
vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave od 23.11.2020 do 25.11.2020 vo veci schválenia
zaradenia nových výberových predmetov do študijných programov právo.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu a odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a
rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý oboznámil členov VR PraF UK s Protokolom
o výsledku hlasovania pre rollam:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Protokol
o výsledku hlasovania per rollam
Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 23.11.2020 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa
23.11.2020 do dňa 25.11.2020 (deň ukončenia hlasovania 25.11.2020).
Dňa 26.11.2020 určení skrutátori, prodekan PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., vykonali kontrolu hlasovania na Oddelení
vedy a doktorandského štúdia PraF UK v Bratislave.
1. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za skrutátorov
pre hlasovanie per rollam, konané v termíne od 23.11.2020 do 25.11.2020, prodekana PraF UK
doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
39
37

35
0
2

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:
1. zaradenie nových výberových predmetov do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2017:
a) Najväčšie
procesy
v Československu
(denná
a externá
forma
PraF.KPDPK/mPRV17-1212/20, PraF.KPDPK/mPRVx17-1214/20)
b) Dejiny trestov a trestania (denná forma PraF.KPDPK/mPRV17-1217/20)
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2. zaradenie anglickej verzie existujúceho výberového predmetu Úvod do práva a
ekonómie (denná forma PraF.UEV/mPRV17-1190/20) do magisterského študijného
programu právo akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu
právo akreditovaného v roku 2017;
3. zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo
akreditovaného v roku 2017:
c) Úvod do španielskej právnej terminológie (denná forma PraF.UCPK/ bPRV171209/20)
d) Základy ruskej právnej terminológie (denná forma PraF.UCPK/bPRV17-1210)
e) Teória hier a problém rozhodovania (denná forma PraF.KTPSV/bPRV171211/20)
f) Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku (denná
a externá forma PraF.KPDPK/bPRV17-1215/20, PraF.KPDPK/bPRVx171216/20).
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
39
37

37
0
0

Skrutátori, doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko,
CSc., potvrdili výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 26.11.2020.
Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal a následne sa zaslal elektronicky
členom VR PraF UK v Bratislave dňa 26.11.2020.
Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a
tak predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o tomto bode programu.

Bod 3) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré
vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave od 10.12.2020 do 15.12.2020 vo veci schválenia:
návrhu predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a
témy inauguračnej prednášky, v konaní na vymenovanie za profesorku (inauguračné
konanie) doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD., z Univerzity Komenského v
Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a sociálnych vied, v odbore teória a
dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.2.).
návrhu na zmenu študijného programu u doktoranda Mgr. Romana Bistáka
návrhu na zmenu školiteľa a zmenu témy dizertačnej práce u doktoranda Mgr. Romana
Bistáka
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Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu a odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a
rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý oboznámil členov VR PraF UK s Protokolom
o výsledku hlasovania pre rollam:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, právnickej fakulty
Protokol
o výsledku hlasovania per rollam
Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 10.12.2020 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa
10.12.2020 do dňa 15.12.2020 (deň ukončenia hlasovania 15.12.2020).
Dňa 16.12.2020 určení skrutátori, prodekan PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., vykonali kontrolu hlasovania na Oddelení
vedy a doktorandského štúdia PraF UK v Bratislave.
3. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za skrutátorov
pre hlasovanie per rollam, konané v termíne od 10.12.2020 do 15.12.2020, prodekana PraF UK
doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
43
43

41
0
2

4. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú,
PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a sociálnych
vied, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.2.), predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie,
oponentov a tému inauguračnej prednášky:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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Členovia:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Pracovisko: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Združenia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
43
43

43
0
0

5. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:
Zmenu študijného programu
Doktorand: Mgr. Roman Bisták
Pôvodný študijný program: medzinárodné právo
Nový študijný program: správne právo
Študijný odbor: právo
Forma štúdia: denná
Ročník: 3.
Téma dizertačnej práce: Extrémizmus v nových médiách.
Školiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
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Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
43
43

42
1
0

6. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:
Zmenu školiteľa a zmenu témy dizertačnej práce
Doktorand: Mgr. Roman Bisták
Študijný program: správne právo
Študijný odbor: právo
Forma štúdia: denná
Ročník: 3.
Pôvodná téma dizertačnej práce: Extrémizmus v nových médiách.
Nová téma dizertačnej práce: Administratívno-právne prostriedky boja proti extrémizmu.
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
43
43

42
1
0

Skrutátori, doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.,
potvrdili výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 16.12.2020.
Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal a následne sa zaslal elektronicky
členom VR PraF UK v Bratislave dňa 16.12.2020.
Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o tomto bode programu.

9

Bod 4) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré
vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave od 21.01.2021 do 24.01.2021 vo veci schválenia:
- návrhu na zmenu predsedu inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesorku
(inauguračné konanie) doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú, PhD., z Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a sociálnych vied, v
odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.).
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu a odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a
rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý oboznámil členov VR PraF UK s Protokolom
o výsledku hlasovania pre rollam:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Protokol
o výsledku hlasovania per rollam
Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 21.01.2021 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa
21.01.2021 do dňa 24.01.2021 (deň ukončenia hlasovania 24.01.2021.
Dňa 25.01.2021 určení skrutátori, doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. a doc.
Mgr. Ján Škrobák, PhD. vykonali kontrolu hlasovania na Oddelení vedy a doktorandského štúdia
PraF UK v Bratislave.
7. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za skrutátorov
pre hlasovanie per rollam, konané v termíne od 21.01.2021 do 24.01.2021 doc. et doc. PaedDr.
JCDr. Róberta Brtka, CSc. a doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
43
43

42
0
1

8. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú,
PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a filozofie
práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.2.), zmenu predsedu inauguračnej komisie:
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Pôvodný predseda inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Nový predseda inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
43
43

43
0
0

Skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.,
potvrdili výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 25.01.2021.
Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal a následne sa zaslal elektronicky
členom VR PraF UK v Bratislave dňa 26.01.2021.
Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o tomto bode programu.

Bod 5) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Mgr.
Martina Gajdošová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
teórie práva a filozofie práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva, (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov, prítomných hostí a inaugurantku.
Potom predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Matúšovi Nemcovi, PhD.,
predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Mgr. Martiny
Gajdošovej, PhD. Predseda inauguračnej komisie tiež privítal a predstavil členov inauguračnej
komisie a oponentov.
Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., predseda komisie; JUDr. Eduard Bárány, DrSc., člen komisie;
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc, člen komisie.
Neprítomný člen inauguračnej komisie: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (ospravedlnený).
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Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., prof. JUDr. Mgr.
Vojtech Vladár, PhD.
Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. konštatoval, že
v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK
a PraF UK týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesorku a na základe stanoviska
inauguračnej komisie zo dňa 05.02.2021 uchádzačka splnila fakultné kritériá na vyhodnotenie
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc.
JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá
podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil
pokračovať v inauguračnom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému
„Združenia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 25.02.2021 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzačku, jej
pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú,
PhD., aby predniesla svoju inauguračnú prednášku na tému „Združenia ako prostriedok
politickej participácie na správe vecí verejných“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie
inauguračnej prednášky bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams.
Inaugurantka, doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., pozdravila prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurantka v úvode prednášky vymedzila, že sa bude venovať téme združení, ktoré
slúžia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných, a to predovšetkým
združeniam osôb, požívajúcim slobodu združovania, ale aj združeniam majetku, a to z pohľadu
právnej regulácie i reálnych súvislostí vo vývoji od 19. storočia na našom území do súčasnosti.
Politickú participáciu združení vsadila do širšieho prepojenie plného uplatňovania politických práv,
najmä slobody združovania a práva občanov v demokratickej spoločnosti zúčastňovať sa na správe
vecí verejných, a to mať prístup k voleným a iným verejným funkciám, na účasť na politickom
živote štátu, na správe štátu a na správe verejných záležitostí, ale aj na rozmanitom podieľaní sa
formou konzultácií, formulácií rôznych stanovísk a najrôznejším spôsobom motivácií rozhodnutí vo
verejnom priestore i ich kontrole.
V prvej časti problematiku interpretovala cez proces formovania občianskej spoločnosti,
a to ako v jeho myšlienkovom vývoji i reálnej podobe. Poukázala aj na problematickosť
interpretácie pojmu občianskej spoločnosti, jej súčasné vnímanie i normatívne ukotvenie, ako aj
miesto združení osôb a majetku v jej rámci. Poukázala na skutočnosť, že právne aspekty
formovania občianskej spoločnosti súvisia s demokratizáciou spoločnosti a s presadzovaním
koncepcie odvodenia zdroja štátnej moci od občanov, ako aj na skutočnosť, že združenia osôb
prispeli k dosiahnutiu občianskej rovnosti v politickom význame a vplývali na rôzne oblasti vecí
verejných. Poukázala na prepojenosť politických snáh s činnosťou spolkov a odborov, ako aj na
moment organizovanosti v politickom prostredí. Zároveň sa venovala aj reštriktívnemu formovaniu
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občianskej spoločnosti na našom území od konca 30-tych rokov 20. storočia a na postoj silného
štátu k dobrovoľným združeniam osôb a majetku a k slobode združovania.
V druhej časti prednášky inaugurantka uviedla tendencie vývoja združení ako prostriedku
politickej participácie na správe vecí verejných ostatných desaťročí v súčasnom normatívnom
prostredí, aj s ohľadom na zmenený význam štátu, ako aj s ohľadom na vplyv európskej legislatívy
a iných medzinárodných aktov podporujúcich zapojenosť občianskej spoločnosti a organizácií
občianskej spoločnosti participovať na tvorbe rozhodnutí vo verejnom priestore i na ich kontrole.
Inaugurantka formulovala záver, podľa ktorého v našom právnom prostredí je
nevyhnutné zachovať slobodné prostredie občianskej spoločnosti vo všetkých formách,
predovšetkým pre združenia osôb i majetku, pre ktoré je potrebné udržať čo najväčšiu mieru
dobrovoľnosti, samosprávy, autonómneho charakteru a oddelenosti od štátu. Zároveň zvýraznila
potrebu udržať prostredie otvorené pre spoluprácu združení so štátom a s verejnou mocou, pritom
dôrazne garantovať dobrovoľnosť rozhodnutia sa združení pre ambíciu podieľať sa na správe vecí
verejných.
Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzačka preukázala svoju pedagogickú
spôsobilosť komplexne prezentovať problematiku z hľadiska aktuálneho právneho stavu regulácie
združení ako prostriedku politickej participácie na správe vecí verejných a vývoja významu
občianskej spoločnosti pre štát.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Matúš
Nemec, PhD. otvoril diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili:
- doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
- doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
- prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc, z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnickej fakulty,
- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
Inaugurantka odpovedala na položené otázky postupne, ako jej boli položené diskutujúcimi
a reagovala na ich pripomienky.
Následne predseda inauguračnej komisie vyzval prítomných oponentov, aby predniesli
podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., prof.
JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. a prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. vo svojich
oponentských posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť
uchádzačky a jej doterajšie vedecké výstupy, ako aj jej osobnostné predpoklady pre menovanie za
profesora.
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. vo svojom oponentskom posudku zdôraznil odbornú
profiláciu inaugurantky v rámci odboru teória a dejiny štátu a práva. Z jej prác zvýraznil
monografiu Združenia a sloboda združovania (2019), ako aj Združenia a právo slobodne sa
združovať (2013), taktiež vklad do Komentára k Občianskemu zákonníku. Zhodnotil ju ako
výbornú a kultivovanú prednášateľku a fundovanú diskutérku na vedeckých podujatiach.
Konštatoval, že uchádzačka sa intenzívne zaoberala najmä problematikou združení a slobodou
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združovania, vystúpila na mnohých domácich i zahraničných vedeckých konferenciách a vytvorila
v tejto oblasti rozsiahle a kompaktné dielo. Podľa jeho názoru je uchádzačka uznávanou vedeckou
osobnosťou v odbore teórie a dejín práva a jej práce dosiahli uznanie v domácej vedeckej komunite,
ale tiež v spisbe iných štátov strednej Európy.
Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. vo svojom posudku zdôraznil, že inaugurantka sa
viac ako 15 rokov venuje pedagogickej praxi pri výuke teórie práva, publikuje v oblasti slobody
združovania a záujmovej samosprávy monograficky i v odborných právnických časopisoch. Ocenil
jej kvalitné vystúpenia na mnohých domácich a zahraničných konferenciách, z ktorých na mnohých
sa osobne zúčastnil. Zhodnotil aj jej účasť vo výskumných projektoch a študijných pobytoch, ako aj
jej osobnostné predpoklady.
Prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. v rámci posudzovania inaugurantky vyzdvihol jej
pedagogické kvality, potvrdzované aj pravidelnými študentskými anketami, a to pri výučbe
predmetov teórie práva a združovacieho práva na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity
v Trnave. Zvýraznil jej skúsenosti v akademických orgánoch, pretože pôsobila ako prodekanka pre
študijné záležitosti. Z oblasti publikačnej činnosti konštatoval jej interdisciplinárne prepojenie
teórie práva, združovacieho práva, histórie či súčasného stavu záujmovej samosprávy v právnických
povolaniach, a to s ďalšími odvetviami práva, pričom konštatoval využiteľnosť jej výskumu pre
legislatívnu činnosť a aplikačnú prax súdov i orgánov verejnej správy, najmä na úseku všeobecnej
vnútornej správy. Ocenil jej projektovú zapojenosť a účasť na mnohých domácich a zahraničných
konferenciách a zhodnotil jej osobnostné predpoklady.
Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD. za profesorku v odbore teória
a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.2).
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
vyzval inaugurantku, aby zodpovedala na otázky uvedené v oponentských posudkoch. Po ich
zodpovedaní, sa predseda inauguračnej komisie spýtal oponentov, či majú ďalšie otázky na
inaugurantku. Oponenti uviedli, že ďalšie otázky nemajú. Potom predseda inauguračnej komisie
otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., ktorý sa vyjadril k osobe
inaugurantky. Pozná ju zo spoločného pôsobenia na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej
fakulte. Vysoko ocenil nielen jej pedagogickú a vedeckú činnosť, ale najmä jej morálne vlastnosti
a vyzval na podporu konania.
Predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. podporil návrh na
vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore teória a dejiny štátu a práva a ukončil verejnú
časť inauguračnej prednášky. Potom vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa
odpojili zo zasadnutia VR PraF UK a následne sa pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej
ON-LINE prebehlo zasadnutie komisie a oponentov, ktorého cieľom bolo podľa § 5 ods. 11
Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:
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-

-

hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzačky za profesoku
v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) tajným hlasovaním a
predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie
uchádzačky za profesorku v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) alebo neschváliť návrh na
vymenovanie uchádzačky za profesoku v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.).
VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní.

BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Dr. iur. Mgr. Martin Husovec – London
School of Economics and Political Science, Department of Law, v odbore medzinárodné právo
(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) –
schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent Dr. iur. Mgr. Martinovi Husovcovi v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Potom odovzdal slovo
prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu
habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal
členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanta v
odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.8.), zo dňa 20.01.2021.
Predseda:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Oponenti:
doc. JUDr. Radim Polčák, PhD.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. Branislav Hazucha, LL.M., MJur., Dr.jur., LL.D.
Pracovisko: Hokkaido university, Graduate School of Law, Sapporo, Hokkaido, Japonsko
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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Téma habilitačnej prednášky:
Medzinárodné právo a technický pokrok.
Téma habilitačnej práce:
Vybrané otázky medzinárodného práva duševného vlastníctva a informačných technológií.
Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o
výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky
a obhajoby habilitačnej práce Dr. iur. Mgr. Martina Husovca, zo dňa 20.01.2021. Počet členov
oprávnených hlasovať bol 7, z toho prítomných 7 členov. Počet kladných hlasov 7, počet záporných
hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedeckopedagogického titulu docent Dr. iur. Mgr. Martinovi Husovcovi, v študijnom odbore medzinárodné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.), ktorý
ho predložil na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh, osobne sa nezúčastnil habilitačnej
prednášky a obhajoby habilitačnej práce, ale mu bolo tlmočené, že išlo o veľmi kvalitné konanie.
Potom vyzval predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., aby sa vyjadril
k priebehu konania. Ten zhrnul v krátkosti habilitačné konanie v troch bodoch:
- jednalo sa o habilitačné konanie vysokej kvality a bolo veľmi prínosné pre našu fakultu,
- mimoriadny význam malo habilitačné konanie konané ON-LINE, nakoľko sa ho touto
formou zúčastnili účastníci z viacerých krajín sveta,
- použil slová pána prorektora pre rozvoj, legislatívu a informačné technológie Masarykovej
univerzity v Brne, doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D.: „ bola to TOP udalosť mesiaca“.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu
hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o
výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a
vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
Hlasovanie č. 3:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

38
38
0
0

Za:
38 hlasov
Proti:
0 hlas
Zdržal sa: 0 hlas
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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50
40

Nehlasoval: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., ktorý sa zúčastnil na zasadnutí inauguračnej komisie
po inauguračnej prednáške.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK.
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Dr. iur. Mgr. Martinovi Husovcovi - London
School of Economics and Political Science, Department of Law, v odbore medzinárodné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
Bod 7) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Hana Kováčiková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore
medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.8.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov,
témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce
v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Hane Kováčikovej,
PhD., v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD.,
prodekanovi pre vedu a rozvoj, ktorý predstavil habilitantku, oboznámil prítomných s jej vedeckou
a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov
habilitantka spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore
medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.8.) a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov
habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 7 diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 7 a dal
o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 4:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Návrh bol prijatý.
Nehlasoval: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., ktorý sa zúčastnil na zasadnutí inauguračnej komisie
po inauguračnej prednáške.
Nehlasovali: 4 prítomní členovia VR PraF UK.
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Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Hane Kováčikovej, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v dbore medzinárodné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
– predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej
prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Symetria v asymetrii integračného modelu Európskeho hospodárskeho priestoru.
Téma habilitačnej práce:
Harmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve medzinárodného obchodu.
BOD 8) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mária Nováková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie predsedu habilitačnej
komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej
práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 8) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v
habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Márii Novákovej, PhD.,
v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.6.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedu a
rozvoj, ktorý predstavil habilitantku, oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou
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činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa všetky
kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pracovné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) a podporil konanie.
Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov,
témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 8 diskusiu. Do
diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 8 a dal o ňom
hlasovať.
Hlasovanie č. 5:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasoval: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., ktorý sa zúčastnil na zasadnutí inauguračnej komisie
po inauguračnej prednáške.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v
habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Márii Novákovej, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, v dbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie,
oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Aspekty expozície duálnej úpravy výkonu zdravotníckeho povolania na výučbových pracoviskách.
Téma habilitačnej práce:
Zdravotnícki pracovníci univerzitných pracovísk.

BOD 9) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Lenka Freel, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej
komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 9) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v
habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Lenke Freel, PhD., v
odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.6.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedu a
rozvoj, ktorý predstavil habilitantku, oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou
činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa všetky
kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pracovné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) a podporil konanie.
Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov,
témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 9 diskusiu. Do
diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 9 a dal o ňom
hlasovať.
Hlasovanie č. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasoval: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., ktorý sa zúčastnil na zasadnutí inauguračnej komisie
po inauguračnej prednáške.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK.
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Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v
habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Lenke Freel, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezoečenia, v dbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie,
oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Plzeň, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Problematické otázky vzdelávania a podmienok zamestnávania zdravotníckych pracovníkov.
Téma habilitačnej práce:
Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov;
pracovníkov v Slovenskej republike.

podmienky

zamestnávania

zdravotníckych

BOD 10) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,
d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
Predseda VR PraF UK uviedol bod 10, podbod a), b), c), d) a otvoril k tomuto bodu
diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu
hlasovať ako o celku.
21

Hlasovanie č. 7:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasoval: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., ktorý sa zúčastnil na zasadnutí inauguračnej komisie
po inauguračnej prednáške.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia:
Externí členovia komisií:
-

JUDr. František Bonk, PhD., - Ministerstvo financií Slovenskej republiky, (Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta),
JUDr. Adrián Popovič, PhD., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická
fakulta,
JUDr. Jozef Sábo, PhD., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická
fakulta,
JUDr. Anna Vartašová, PhD., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická
fakulta,
JUDr. Zuzana Šabová, PhD., - Rada pre štátnu službu,
JUDr. Martin Štrkolec, PhD., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická
fakulta.

b) Doplnenie členov a predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Trestné právo procesné
Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
-

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
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Interný člen komisií:
-

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.

= študijný predmet: Trestné právo hmotné
Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
-

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.

Interný člen komisií:
JUDr. Stanislav Mihálik, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
= študijný predmet: Teória štátu a práva
Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
-

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.,- Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra teórie práva a filozofie práva,
doc. JUDr. Mgr.. Michal Mrva, PhD., LL.M., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra teórie práva a filozofie práva.

Interný člen komisií:
-

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra teórie práva a filozofie práva.

c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch:
-

školiteľka v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch
obchodné a finančné právo: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva
a hospodárskeho práva,

-

školiteľka v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch obchodné
a finančné právo: doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE - Univerzita Komenského v
Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch:
Doktorand: JUDr. Anton Mráz
Študijný odbor: právo
23

Študijný program: obchodné a finančné právo
Forma štúdia: externá
Ročník: 2.
Téma dizertačnej práce: Inovatívne metódy ako súčasť rozvoja verejného obstarávania
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Doktorand: Mgr. Jaroslav Mikula
Študijný odbor: právo
Študijný program: obchodné a finančné právo
Forma štúdia: externá
Ročník: 2.
Téma dizertačnej práce: Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ich vznik, dôvody,
následky a ich následná konvalidácia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
BOD 11) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Mgr.
Martina Gajdošová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
teórie práva a filozofie práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva, (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie návrhu na
vymenovanie za profesorku.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 11) programu zasadnutia, perorokovanie a
schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD. v
odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.2.).
Nový predseda:
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Pôvodný predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Pracovisko: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
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prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Združenia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Matúša Nemca,
PhD., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s výsledkom tajného ON-LINE
hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., predseda komisie;
JUDr. Eduard Bárány, DrSc., člen komisie; prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc, člen
komisie; prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., člen komisie – neprítomný (ospravedlnený).

-

oponenti: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.,
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 25.02.2021 Návrh inauguračnej komisie predsedovi VR PraF
UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na
získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní
dňa 05.02.2021, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzačky doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD., uskutočnenej dňa 25.02.2021, na tému
Združenia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných, inauguračná komisia
odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore teória
a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.2.)“.
Predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK s výsledkami
hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia komisie
a prítomní oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných
členov a oponentov: 6, počet kladných hlasov: 6, počet záporných hlasov: 0, počet neplatných
hlasov: 0.
Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu programu diskusiu, do ktorej sa nikto
neprihlásil.
Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK podporili toto
konanie a konštatovali, že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za profesorku
(inauguračné konanie) dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou Ministerstva školstva,
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vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z. ako aj vnútorných predpisov UK a PraF UK,
uchádzačka splnila všetky podmienky na vymenovanie za profesorku a VR PraF UK môže
rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesorku.
Nakoľko k uvedenému už nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK dal
o prednesenom návrhu hlasovať. O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku
hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
Hlasovanie č. 8:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 50
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 41

Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

41
41
0
0

Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlas
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa zúčastnil aj prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., ktorý sa vrátil zo zasadnutia
inauguračnej komisie a tiež všetci ostatní prítomní členovia VR PraF UK.
Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva
a filozofie práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) návrh na vymenovanie za
profesorku.

BOD 12) Informácia dekana.
Dekan PraF UK informoval prítomných, že ešte nie sú stanovené termíny nasledujúcich
zasadnutí VR PraF UK, pravdepodobne sa neuskutočnia v mesiaci marec a apríl 2021.
Naplánované sú cca. štyri konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konania), uchádzači
si však musia spracovať podklady komplexne. Z uvedeného dôvodu budú prerokovávané
inauguračné konania a tiež habilitačné konania na zasadnutiach až v mesiaci máj a jún 2021.
V priebehu mesiaca marec 2021 budú členovia VR PraF UK informovaní o pláne ďalších
zasadnutí VR PraF UK, ktorých termíny budú stanovené až do konca roka 2021.
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Ďalej predseda VR PraF UK informoval o aktuálnej situácii v súvislosti s pripravovanou
novelou vysokoškolského zákona, pričom Rada vysokých škôl Slovenskej republiky, Slovenská
rektorská konferencia aj Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR s pracovným návrhom novely
zákona o vysokých školách zásadne nesúhlasia, odmietajú ho a žiadajú Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky tento návrh stiahnúť. Osobitne sa poďakoval za významný
osobný vklad do ochrany akademických práv a slobôd pánovi rektorovi UK, prof. JUDr. Marekovi
Števčekovi, PhD.
Navrhované ustanovenia neriešia skutočné problémy vysokých škôl, ide o návrh
nekoncepčný, účelový, bol vypracovaný bez spolupráce s vysokými školami a ich reprezentáciami.
Návrh uvrhuje verejné vysoké školy do závislosti od politickej moci a predstavuje faktické
ovládnutie verejných vysokých škôl prostredníctvom personálnych nominácií ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prehlbuje obmedzenie autonómie vysokých škôl.
Predseda VR PraF UK požiadal o slovo aj prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., rektora
Univerzity Komenského v Bratislave. Pán rektor uviedol, že ak by bola schválená navrhovaná
novela, išlo by prakticky o likvidáciu akademickej samosprávy a autonómie na vysokých školách
a fakultách, ktorá je základným pilierom slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti na vysokých
školách v demokratickej spoločnosti. Poďakoval sa pánovi dekanovi, že spoločne bojujú a robia
všetko pre to, aby bola táto novela vysokoškolského zákona stiahnutá, aby sa zabránilo zlikvidovať
nezávislosť a samosprávu vysokých škôl a ich podriadenie politickej moci.
Zároveň obaja požiadali o podporu, v tomto prípade skôr morálnu, aby cítili, že sa zasadzujú
za dobrú vec.
Vystúpil aj prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., ktorý uviedol, že návrh novely
vysokoškolského zákona je dehonestujúci, na zasadnutí Finančnej komisie Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej je členom, bola taktiež táto novela vysokoškolského
zákona odmietnutá.
Dekan fakulty doplnil, že v najbližších dňoch bude zvolané aj mimoriadne zasadnutie
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorého
programom bude rokovanie o predkladanej novele zákona o vysokých školách.

BOD 13) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a keďže ani ostatní členovia VR
PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý.
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BOD 14) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za
úspešný priebeh zasadnutia a zasadnutie ukončil o 16.55 hod.

V Bratislave, dňa 25.02.2021.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF

Zapísala:
JUDr. Ing. Eva Jonatová
Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave
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